الملحق األول :المقارنة بين تحليل التكلفة مقابل الفائدة
وتحليل فعالية التكلفة
حتليل التكلفة مقابل الفائدة
يتطلب حتليل الفائدة والتكلفة ترجمة جميع املنافع والتكاليف إلى بنود نقدية ،مبا يف ذلك اآلثار غير املس ّوقة البيئية،
واالجتماعية ،وغيرها 1،وتقارن منافع العمل بالتكاليف (مبا يف ذلك تكلفة الفرصة) عبر إطار حتليلي مشترك .وعادة ما
تُقدر املنافع املباشرة تقديرا ماديا من خالل وحدات كبيرة االختالف – على سبيل املثال كميات املياه املتولدة من محطات
حتلية املياه ،ولكن هناك منافع أخرى معنوية يصعب تقديرها نقديا وماديا  -احلد من معدل الوفيات نتيجة حتسن
اإلمداد باملياه على سبيل املثال .وتنطبق ذات املفاهيم على تكلفة اخليارات املائية (التكلفة املباشرة ،أو غير املباشرة،
أو كليهما) .ومن ثم ،ميكن املقارنة بني التكلفة واملنافع عبر االستعانة بقيمة نقدية مشتركة؛ فينبغي أن تتحول منافع كل
خيار وكلفته إلى قيمة نقدية يف فترة زمنية محددة ،وأن تُقارن منافع اخليار وكلفته مع السيناريو احملتمل أن يحدث يف
حالة عدم اتخاذ أي خطوة .ويعبر الفارق بني التكاليف واملنافع عن معدل املنفعة الصايف لكل خيار بديل ،ويكون اخليار
األكثر فعالية اقتصاديا هو صاحب أعلى القيم احلالية للمنفعة الصافية (صايف القيمة احلالية) .ويحتاج حتقيق الكفاءة
االقتصادية إلى انتقاء اخليار ذو صايف القيمة احلالية األعلى مع افتراض أن اخليارات املختلفة تشمل معدل استثمارات
متساو .وتعتبر اخليارات ذات جدوى اقتصاديا فقط عندما يكون صايف القيمة احلالية املصاحب لها إيجابيا أو عندما
ٍ
تعادل القيمة احلالية إلجمالي املنافع القيم احلالية للكلفة الكلية ،أو تزيد عليه (.)B/C => 1
ويضم حتليل الفائدة والتكلفة يف القطاع املائي العناصر الرئيسية التالية:
حتديد بدائل التدخل احملتملة ،مبا يف ذلك البقاء على الوضع احلالي (العمل املعتاد أو التراخي عن التحرك)؛
وحتديد مدى التحليل ،حيث يتضمن التعريف بأصحاب املصلحة الرئيسيني ،واملنافع والتكاليف املصاحبة لكل فرد
2
وفئة بعينها باملقارنة مع السياق احلالي.
وتقييم منافع البدائل املختلفة وكلفتها تقييما منهجيا وفقا لوحدة القياس املشتركة (املال)؛
وحتديد جميع املنافع والتكاليف املصاحبة لكل بديل ،مبا يف ذلك املنافع والتكاليف االجتماعية؛ وذلك يعني اجلمع
بني التكاليف واملنافع اخلاصة واخلارجية – مثل تكاليف معاجلة املياه الواقعة على عاتق أفراد املجتمع عند اإلصابة
مبرض ناجت عن مياه الشرب امللوثة؛
وتقدير املنافع والتكاليف اخلارجية – مبا يف ذلك املنافع والتكاليف البيئية – باستخدام األساليب املالئمة ،ودرجة
الشك يف البيانات املتاحة .ويف هذا السياق ،تتوافر العديد من األساليب لقياس أو تقدير القيمة النقدية للمنافع
3
والتكاليف؛ ومع ذلك ،لن حتقق كل هذه األساليب النتائج املجدية؛
والتعامل مع املنافع والتكاليف خالل الفترة العمرية للعمل ،أي أن القيمة احلالية تشمل حساب القيمة املستقبلية
للمنافع والتكاليف؛
واستخدام املعايير الثابتة أو األهداف للوصول إلى قرار ،ومن أكثر املعايير املعيارية املطبقة يف حتليل الفائدة والتكلفة
شيوعا صايف القيمة احلالية ومعدل التكلفة مقابل الفائدة.
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حتليل فعالية التكلفة
يُستخدم حتليل فعالية التكلفة (واملعروف أيضا بتحليل التكلفة األقل) يف حتديد خيار التكلفة األكثر فعالية لتحقيق
مجموعة من األهداف احملددة مسبقا ،كما يتحدد هذا اخليار وكأنه القيمة احلالية األقل لتحقيق املستوى نفسه من
األهداف« .فهو آلية ميكنها أن تساعد على حتقيق التوظيف الكفء للموارد االستثمارية يف القطاعات التي يصعب فيها
تقييم املنافع ،أو حني يتعذر حتديد املعلومات الالزمة ،أو عندما تثار أي محاولة – يف حاالت أخرى – إلجراء تقدير
نقدي دقيق للمنافع التي قد تكون معقدة أو فتيل للنزاع .وتُصنف أيضا كأداة النتقاء املشاريع البديلة املشتركة األهداف
واحملددة ماديا .كما ميكن أن يحدد هذا التحليل البديل الذي يقلل من القيمة الفعلية للتكاليف – عند مستوى إنتاج معني،
4
أو الذي يعظم من مستوى اإلنتاج – عند تكلفة محددة.
ويتضمن تطبيق حتليل فعالية التكلفة اإلجراءات اآلتية:
صياغة البدائل التي من شأنها أن حتقق مجموعة من األهداف ،وحتدد درجة التوافق بني البدائل ،مبا يف ذلك خيارات
البقاء على الوضع احلالي (العمل املعتاد أو التراخي عن التحرك)؛
وحتديد نطاق التحليل الذي يتطلب حتديد أصحاب املصلحة الرئيسني ،والتكلفة املصاحبة؛
وتقدير تكلفة كل بديل؛ (وليس فقط التكلفة املالية ،وكلفة رأس املال ،والتشغيل ،والصيانة) ،وإمنا التكلفة االقتصادية
أيضا عبر املنظور املجتمعي بغض النظر عن احتمالية حتمل أو عدم حتمل مسؤوليته من احلكومة ،أو اجلهات املانحة،
أو املنتفعني؛
واالستغناء عن البدائل التي ال تستطيع أن حتقق األهداف املرجوة أو حتققها بتكلفة أعلى من البدائل األخرى؛
إدماج تقييم البدائل املتعاقبة والتكاليف اإلضافية – إن ُوجدت – لتحديد التكلفة الشاملة للبدائل التي حتقق الهدف
األمثل يف املراحل ذات الصلة.
5

وتتلخص عيوب حتليل فعالية التكلفة يف عدم حتديده ملنافع األعمال واستعداد املجتمع على الدفع مقابل حتسني البيئة
6
عبر تنفيذ مشاريع املياه والصرف الصحي ،حيث إنهم من االعتبارات املهمة يف اتخاذ العديد من القرارات.
وتبني النقاط التالية بعض العوائق والقيود يف حتليل فعالية التكلفة:
يشير حتليل فعالية التكلفة إلى مجموعة من التقديرات األقل تكلفة لتحقيق هدف ما .وفيما يتعلق بالعجز املائي،
تُعد الشكوك حول التكلفة ومنافع املياه – على سبيل املثال – قيودا خطيرة على صحة النتائج؛ وميكن أن تؤدي هذه
الشكوك إلى انحراف تصنيف التقديرات بصورة ملحوظة؛
وميكن تطبيق حتليل فعالية التكلفة بسهولة على قضايا املياه الكمية والنوعية ،ولكن تطبيقه على القضايا اإليكولوجية
هو أكثر صعوبة؛ وتزداد صعوبة تقدير فعالية األعمال عند دراسة قضايا املوائل والتنوع البيولوجي؛
ويصعب حتديد كم اخليارات والتقديرات العديدة ماديا؛ ومن ثم ،فإن من الضروري حذفها من التحليل أو تقدير
آثارها بصورة تقريبية؛ مما سيؤدي إلى انحراف النتائج؛
وتبرز انحرافات أخرى يف صياغة األعمال أو حساب التقديرات نتيجة لعدم مراعاة الفجوات الزمنية ،وآثار التآزر،
ومعامالت النقل يف احلسابات؛ ومع أن من املمكن أخذ هذه اجلوانب يف االعتبار عند إجراء التحليالت الكمية لفعالية
التكلفة ،فإنها غالبا ما ُتذف بغية التنفيذ العملي املُريح؛
ميكن أن يحدث انحراف يف عملية التصنيف إذا أُهملت اآلثار املتعددة للتقديرات ،وتقرر االختيار فقط بناء على
سلسلة األهداف املتعددة اخلاصة بهيئة مائية؛
يستخدم حتليل فعالية التكلفة لعقد املقارنات بني البدائل ذات األهداف نفسها؛ وال يجوز استخدامه يف املشاريع
7
املختلفة األهداف أو املتعددة األهداف.
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